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Innledning

Resultater

Næringsstoffer er kroppens byggematerialer og det som gir oss 

energi. Kroppen tar opp og tar nytte av næringsstoffene som 

finnes i maten og drikken vi får i oss. Maten vi spiser har stor 

innvirkning på kroppen vår, hvordan vi føler oss og helsen 

vår. Med et riktig kosthold med sunn og variert mat, så dekker 

daglig inntak av mat og drikke kroppens behov 

av næringsstoffer. Det finnes ulike typer kosthold, som for 

eksempel vegetarkost og kjøttbasert kost. Et sunt kosthold er et 

kosthold som gir oss nok og riktig næring. (Nersveen, 2020) 

Merker man fysiske forskjeller  på et vegetarisk kosthold og et 

kjøttbasert kosthold, er det utfordrende å få i seg riktig mengde 

næringsstoffer og hvilket er mest bærekraftig i lengden?

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Anbefalt fordeling av de energigivende næringsstoffene:
• 45–60 % av energien bør komme fra karbohydrater (og bare 

10 % fra sukker).
• 10–20 % av energien bør komme fra proteiner.
• 25–40 % av energien bør komme fra fett (og bare 10 % fra 

mettet fett).
(Nersveen, 2020)

Det å være vegetarianer vil si at man følger 
et kosthold bestående av mat som i hovedsak er plantebasert. 
Dette er for eksempel kornprodukter, grønnsaker, bønner, 
frukt og bær, poteter, nøtter og 
frø. Kostholdet utelukker kjøtt, men andre produkter som 
opprinnelig kommer fra dyr, som melkeprodukter, egg og 
honning, kan man fremdeles spise. (Bugge & Bjørneboe, 2020)

Det å følge et lavkarbo/kjøttbasert kosthold vil i hovedsak si at 
kostholdet ditt i hovedsak består av mat med høyt innhold av 
protein og fett, med et redusert inntak at karbohydrater i forhold 
til et typisk norsk kosthold.

Med disse kostholdene er det noen næringsstoffer som er 
spesielt viktige å følge med på at man får i seg nok av. 

Kostsirkelen er et hjelpemiddel i kostplanleggingen. Matvarene er inndelt i 
fem grupper i sirkelen, og størrelsen på feltene viser hva vi bør spise mest av 
(Holthe, 2020).
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Forsøket mitt gikk ut på å følge et vegetarisk kosthold i 1 uke, og 
deretter et kjøttbasert kosthold i 1 uke. Jeg logget inn alt jeg 
spise på en app som heter “Life Sum”. Med den får man vite hvor 
mye karbohydrat, proteiner, fett og kalorier du får i deg hver dag. 
Man kan også legge inn trening/fysisk aktivitet i appen, og da 
tilpasser appen mengden næringsstoffer og kalorier du burde 
spise for å få i deg nok.
Jeg logget i tillegg hvordan jeg følte meg hver dag og energinivået 
mitt gjennom uka med begge kostholdene. På slutten av uke 
utførte jeg en løpetest hvor tok tiden på hvor fort jeg løp 1 km.
Til slutt skal jeg også vurdere disse to kostholdene i et 
bærekraftig perspektiv.

Kildehenvisninger

Uken som vegetarianer gikk overraskende bra. Kroppen min har 
ikke merket ikke en veldig stor forskjell fra mitt vanlige kosthold. 
Energinivået mitt har vært det samme som vanlig, og noen dager 
til og med høyere. Jeg har spist mye mer frukt og grønt enn jeg 
vanligvis gjør og generelt sunnere mat. Når det kommer til 
mengden næringsstoffer jeg fikk i meg, så fikk jeg i meg for lite 
protein. Dette kommer av at jeg synes det var vanskelig å finne 
vegetariske erstatninger som er gode proteinkilder.
Jeg merket allerede etter første dag med kjøttbasert 
kosthold stor forskjell fra hvordan jeg følte meg i hele den forrige 
uken med et vegetarisk kosthold. Blodsukkernivået mitt hadde 
sunket mye og jeg merket at jeg har hadde mindre energi og 
overskudd gjennom hele dagen. Dette kommer nok av at jeg ikke 
kunne fylle på med «rask energi» altså karbohydrater, som får 
blodsukkeret til å stige og holde det jevnt. Denne dietten var en 
stor kontrast i forhold til forrige som var vegetar kosthold. Men 
jeg merket utover uken at kroppen min begynte å bli vant til 
kostholdet, og energinivået mitt ble litt bedre. På “Life Sum” så 
sto det nesten hver dag at jeg hadde fått i meg for lite 
karbohydrat, noe som var meningen ettersom jeg fulgte et 
kosthold som i hovedsak skulle bestå av mest protein. Jeg synes 
det var veldig vanskelig å finne nok variert mat å spise og det var 
også vanskelig å få i seg nok protein ettersom protein også skulle 
erstatte en del av karbohydratene.

Når det kommer til løpetesten jeg utførte, så presterte jeg faktisk 
bedre på den uken med et kjøttbasert kosthold vs når jeg fulgte 
et vegetarisk kosthold. Men jeg tror ikke man kan trekke en 
konklusjon ut av dette. For å kunne merke fysiske 
forandringer på kroppen eller endringer på hvordan man 
presterer fysisk, så tror jeg ikke at å følge et kosthold i en uke er 
nok tid. Jeg tror man må følge et kosthold i en del lengre tid for at 
det skal gi noe som helst utslag, så jeg tror ikke at de ulike 
kostholdene gjorde særlig mye endringer i hvordan jeg presterer 
fysisk.

Dette forsøket kan kobles til bærekraft ved å vurdere hvilket av 
disse to kostholdene som er mest bærekraftig. Da må vi ta 
hensyn til hvor maten kommer fra og hvordan den 
produseres. Ettersom det kjøttbaserte kostholdet i hovedsak 
består av kjøtt, så kan jeg tenke meg at dette er det minst 
bærekraftige kostholdet uten å ha gjort noen ordentlig forskning 
på det. Transport at frukt og grønt, som er typiske vegetariske 
varer, slipper også ut klimagasser, men jeg vil tro at 
produksjonen av kjøtt slipper ut mer sammenlagt.

Gjennomsnittlig inntak 
av næringsstoffer hver 
dag:

Vegetarkost Kjøttbasert 
kost

Karbohydrat: 179 / 186 g 120 / 196 g

Protein: 43 / 64 g 80 / 78 g

Fett: 47 / 49 g 46 / 52 g

Resultat løpetest(1 km): 4 min og 5 
sek

3 min og 55 
sek

Energinivå gjennom 
uka:

Høyt 5/7 
dager
middels 2/7 
dager

Lavt 4/7 
dager
Middels 3/7 
dager

Gjennomsnittlig energifordeling hver 
dag VEGETARKOST

karbohydrat fett protein

Gjennomsnittlig energifordeling hver 
dag KJØTTBASERT KOST

karbohydrat fett protein


